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مقدمه
پیشگیری از وقوع جرم که یکیی از هید هیای مهیم
سیاست جنایی است؛ عبارت اسیت از هرگونیه فعالییت
سیاست جنایی که در عصر حاضر باعث محدود کیردن
امکان وقوع اعمال جنایی به صورت دشیوار کیردن ییا
کاهش احتمال وقوع آن جرم است؛ اما یکی از مکاتبی
که میتوان پیشگیری از جرم را در آن میدنظر قیرارداد
مکتب حقوقی اسالم است .لیاا از آییاتی کیه از قیرآن
کییریم و سیییره پیییامبر نظر و نظریییات اجتهییادی
اندیشمندان و علما در رویارویی با پدییده مجرمانیه در
فساد اقتصادی ،بهدستآمیده ایین اسیت کیه سیاسیت
جنایی اسالم ،امری انکارپایر و مسیلم اسیت .از صیدر
اسالم تدابیر و راهکارهای متفاوتی در آیات قرآن کریم
و رهنمودهای پیامبر گرامی اسالم نظر مورد توجیه و
تأکییید قییرار گرفتییه اسییت .بسیییاری از تأسییی هییا و
نهادهایی که تاریخ آن هیا بیه زمیان پییامبر نظر بیاز
میگردد مانند نقش محتسب در کاهش جیرائم و نهیاد
حسبه ،امر بیه معیرو و نهیی از منکیر ،اخیا شیهود،
ضرورت مکتوب بودن معامالت ،حمایت از بزه دیدگان،
اقدامات امنیتی بازدارنده و موارد مشابه بسییاری از آن
در کنییار هییم مجموعییهای از تییدابیر بسیییار ارزشییمند
پیشگیرانه وضعی را پدید می آورد ننجفیی ابرنیدآبادی،
902 :1392ر .در سیاسییت جنییایی اسییالم تییدابیر و
راهکارهای متعدد پیشگیری از جرم وجود دارد که هیر
چند به لحاظ شکلی در قالب تئوریهای کنیونی بییان
نشییده امییا از جهییت مییاهوی دربردارنییده شیییوههییا و
راهبردهای عملیی و اجراییی میؤثر و ارزشیمند اسیت
نحسینی40 :1384 ،ر .در دوره های پ از پیامبر نظر
تحوالتی در زمینه این اقدامها خصوصاً در دوران کوتاه
مییدت خالفییت امیرالمییؤمنین نعر بییه وجییود آمییده و
نهادهایی مانند حسبه و حضور محتسیب در بازارهیا در
حکومییت اسییالمی رای ی شیید نسییاکت399 :1382 ،ر.
بنابراین به روشهای غیر کیفری مثل تدابیر بازدارنیده
اجتماعی در مکاتب الهی ،بیهخصیوظ مکتیب حییات

.

بخش اسالم برای از بین بردن موقعیتهای جرمزا و از
بین بردن زمینههای آن و راهبردهای فرهنگیی تأکیید
بیشتری شده است.
در خصوظ جرائم اقتصیادی ،کتیب ،پاییان نامیههیا و
مقاالت فراوانیی نوشیته شیده اسیت کیه البتیه بیشیتر
تحقیقهای ارائه شده بررسی روشهیای پیشیگیری از
جرم و تحلییل میدلهیای آن بیوده و تیاکنون نظرییه
پردازی متقنی در این خصوظ صورت نگرفته است که
به دلیل اهمیت موضوع پژوهشگر پ از تدوین کتابی
تحت این عنوان به نگارش این مقالیه پرداختیه اسیت.
مهم ترین هد این پژوهش شناخت دیدگاه اسیالم در
برخورد با این جرائم و ارائه راهکارها و تیدابیر عملیی-
کاربردی در راستای پیشگیری از جرائم اقتصادی است.
در اییین مقالییه پژوهشییگر پیی از ارائییه مفییاهیم و
اصطالحات ،سیاسیت جنیایی اسیالم در قبیال جیرائم
اقتصادی را بررسی کرده و درنهایت به جمیعبنیدی در
این زمینه میپردازد.
 -1مفهوم شناسی
در این بخش به اختصار برخی از اصطالحات را توضیح
میدهیم.
 1-1جرائم اقتصادي
در لغت جرم یا بزه به معنی خطا و گنیاه و نافرمیانی و
عصیان آمده است نمعیین :1370 ،ذییل کلمیه جیرمر.
مالک و معیار عمل مجرمانیه در حقیوق جیزا ،تعییین
مجازات در قانون میباشد .مجازاتی که قیانونگیاار در
قانون برای هر فعل یا ترک فعلی در نظر دارد ،جیرم و
سایر اعمال ،فاقد وصف جزایی و غیر مجرمانه هسیتند
نقانون مجازات اسالمی2 :1370 ،ر.
مفهوم لغوی جرم در منابع حقیوقی اسیالم عبیارت از
گناه و نافرمانی و کار ناپسند است و مفهوم اصیطالحی
آن نیز با مفهوم لغوی فاصله چندانی نیدارد .در حقیوق
کیفری اسالم ،جرم در اصطالح عبارت اسیت از انجیام
دادن فعل یا گفتن سخنی که قانون اسالم آن را حیرام
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شمرده و بر فعل آن کیفر مقرر داشیته اسیت ییا تیرک
فعل یا قولی که قانون اسالم آن را واجب شمرده و بیر
ترک آن ،کیفر مقرر داشته است .نفیض73 :1370 ،ر
برخی از فقها امور ممنوع شرعی را جیرم دانسیته کیه
بهوسیله کیفر تعزیر یا حد معین شده از خداوند از انجام
آن بازداشته می شوند؛ کیفیر حید کیه شیامل دییات و
قصاظ است در مفهیوم عیام خیود میوردنظر اسیت و
مقصود مجازاتهای معین است نماوردی ،بیتا311 :ر.
با توجه به تعریف جرم در قانون مجازات اسیالمی بیه
آن دسته از جرائم کیه علییه تمامییت امیوال دولتیی و
عمومی است؛ مفاسید اقتصیادی گوینید کیه در سیطح
کالن در نظام اقتصادی باعث ایجاد اختالل شده ونییز
به دست آوردن ثروت های کیالن و ثروتمنیدتر شیدن
غیرعادالنییه توسییط عییدهای از مقامییات یییا اشییخاظ
می شود که به خاطر سوء استفاده از منابع اطالعیاتی و
اقتصادی و سیاسی و روشهای دیگیر دارای میوقعیتی
هستند که امکان به دسیت آوردن ثیروت نامشیروع از
اموال دولتی یا عمیومی رادارنید؛ بنیابراین ایین جیرائم
اقتصادی توسط زنجیرهای بیا جیرائم دیگیر در ارتبیا
بوده مانند جعل اظهارنامیههیای گمرکیی ییا مالییاتی،
پولشویی یا تطهیر پیول ،ارتشیاء و ایجیاد اخیتالل در
نظام اقتصادی بهصورت سازمان یافته که هیر کیدام از
این موارد در تخریب سیرمایههیای اجتمیاعی و منیافع
ملی قدرت فراوانی دارد نمصطفی پور54 :1395 ،ر.
 2-1سیاست جنایی اسالم
در اواخر قرن هجدهم فویرباخ آلمانی سیاست جنیایی
را بهعنوان ترکیب اضیافی چنیین تعرییف مییکنید در
نمعنییای ضیییقر آن شییامل مجموعییهای از روشهییای
سرکوب کننده بوده که بهوسیله آن دولت در برابر جرم
واکنش میدهد و در نمعنای موسعر میتیوان سیاسیت
جنایی را معادل با سیاست کیفری بدانیم .حقوق کیفری
سییلطه انحصییاری خییود را در زمینییه کنتییرل رفتییاری
به تدری از دست داد و در کنار مفهیوم حقیوقی جیرم،
مفهوم اجتماعی انحرا مطیرح شید .در کنیار مراجیع
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دولتی ،مراجع گوناگون اجتماعی ،بیا واکینش در قبیال
هنجار شکنی و نیز پاسخ های پیشگیرانه مداخله کردند
بنابراین در اواخر قرن بیستم ،میتوان ،سیاست جنیایی
را مجموعه روشهایی که بهوسیله آن بدنیه اجتمیاعی
نسبت به پدیده مجرمانه پاسخهای خود را سازماندهی
میکند ،اطالق کرد نحسینی14 :1383 ،ر.
لاا سیاست جنایی اسالم را مجموعهای که بیه شییوه
خییاظ خییود طراحییی و تشییریع شییده و میییتییوان
مجموعهای از راهکارهای کیفری و غیر کیفری دانست
که به جنبه ارعاب و تهدید و بازدارندگی مجازات ها در
بخش سیاست کیفری التفات ویژه ای داشته و از لحاظ
شخصیت و موقعیت مجیرم میورد توجیه خیاظ بیوده
است .درسی است جنایی غیر کیفری عمده تیالشهیا
برساختن یک انسان با شخصیت وارسته و دور از گنیاه
و کجروی متمرکز است تا با ریشیه بزهکیاری مبیارزه
شود نمیر خلیلی31 :1388 ،ر.
 3-1پیشگیري
در لغت واژه پیشگیری بیه معنیای منیع ،دفیع ،جلیو
مرض گرفتن ،حفظ صیحت و جلیوگیری آمیده اسیت.
نفرهنگ معین ،ذیل کلمه پیشگیریر .تعاریف و تفاسیر
مختلفی در اصالح برای پیشگیری ارائیه شیده اسیت.
مراد از پیشگیری ازنظیر ریمونید گسین ،هیر فعالییت
سیاسیییت جنیییایی اسیییت کیییه دشیییوار کیییردن ییییا
غیرممکنالوقوع ساختن یا پایین آوردن احتمیال وقیوع
امکان رخداد اعمال جنایی ،غایت غیر کلی یا انحصاری
آن است ،بدون این که متوسل بیه اجیرای کیفیری ییا
تهدید کیفر شوند نگسن133 :1370 ،ر .یا مییتیوان از
نظر برخی دیگر آن را در معنیای ارزییابی و تشیخی
جرم و یا ابتکارات بعضی اقدامات برای کاهش یا حا
آن دانست نگراهام ،بیتار.
در قییانون تأسییی شییورای عییالی در ایییران اییین واژه
بییهصییورت «ارزیییابی خطییر وقییوع جییرم ،شناسییایی و
پیشبینی و بهدست آوردن تیدابیر و اقیدامات ضیروری
برای کاهش یا حا آنها تعریف شده است؛ بنیابراین
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صیانت از امنیت اجتماعی و فردی رامیتیوان هید از
پیشگیری دانست.
 -2اهمیت مبارزه با جرائم اقتصادي و مباانی
قانونی
اقتصییاد نقش کلیدی در زندگی بشییر بازی میکنید.
به همین دلیل مبارزه با جرائم و مفاسییید اقتصیییادی
دارای جایگاه ویژه ای اسیت؛ که عبارتند از:
 1-2علل جرم شناختی
عوامل مؤثر در شبکه گیری و گسترش جرائم اقتصادی
پیچیده و گسترده هستند .برخی از مهیمتیرین علیل و
عوامل وقوع جرائم اقتصیادی شیامل تبیایر و اسیرا
مسئوالن ،نیابرابری ،بیعیدالتی ،فاصیله طبقیاتی ،عیدم
تطبیق درآمدها ،محدود شدن راههای کسبوکار سالم،
عدم همکاری و هماهنگی بین قوا ،نهادها و سازمانها،
ضعف نظام اداری-اجتماعی ،عیدم شایسیته سیاالری،
عادی شدن تخلفات جزئی ،فراهم شدن زمینه فعالییت
برای افراد ناصالح ،ناکارآمدی و ضعف مدیریت ،حیاکم
نبودن قوانین شفا  ،نهادینه شدن نظارت و کنتیرل در
همه سطوح ،عدم رعایت منیع کارمنیدان در معیامالت
دولتی ،وجود دستگاه های عیریض و طوییل ناکارآمید،
عدم کارشناسی کافی در طرح های مهم دولتیی ،عیدم
اجرای قیوانین مقیررات و ضیوابط ،قیوانین و مقیررات
دستوپا گیر ،عدم شفافیت کافی در برخی از مناقصهها
و مزایییدههییا ،پرداخییتهییای غیرقییانونی از منییابع و
درآمدهای مبهم ،عدم کنترل مالی و وجود حجم عظیم
پول سیاه در برخی دستگاه ها ،سهم زیاد شیرکتهیای
دولتی و شرکتهای شبه دولتی در اقتصاد ،عیدم عیزم
در وصول مطالبات معوق دولتی از سیازمانهیا ،ضیعف
نظام مالیاتی و گمرکی کشور ،رها کردن گلوگیاههیای
اصلی ،استفاده از کیارگزاران ناآشینا و آمیوزش ندییده،
ضعف نظام بیانکی و پیولی کشیور ،بوروکراسیی هیای
پیچیده ،بسیته بیودن اطالعیات وعیدم دسترسیی بیه
اطالعات واقعی ،فقیدان امنییت شیغلی ،عیدم برخیورد
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جدی با متخلف و ضعف نظام کیفری و قضایی ،پیایین
بودن سطح معیشیت و نبیودن نظیام تیاًمین اجتمیاعی
مناسب و کارآمد و اعطای مجوزهای خاظ بیه برخیی
افراد و نهادها میباشد نمصطفیپور56 :1395 ،ر.
 2-2جاارائم اقتصااادي در قااانون مجااازات
اسالمی
در ماده  109نبند بر قانون مجازات اسیالمی ،شیمول
مرور زمان را نسبت به جرائم اقتصادی منع کیرده و در
تعیین نمونه ها و مصادیق ایین دسیته از جیرائم مقیرر
میکند :جرائم اقتصادی شیامل کالهبیرداری و جیرائم
موضوع تبصره ماده  36این قانون با رعایت مبلغ در آن
ماده .عالوه بر آن انتشار حکم محکومیت قطعی برخی
از جرائم در ماده  36قانون مزبور اسیت کیه در تبصیره
آن ،انتشار حکم قطعی سییزده دسیته از جیرائم را کیه
میزان مال موضوع جرم ،یک میلیارد ریال یابیش از آن
باشد بهصورت الزامی مورد حکیم قیرارداده اسیت؛ کیه
وفق بند ب ماده  109قانون ماکور این سییزده دسیته
جرم به همراه کالهبرداری ،ذیل عنوان جرائم اقتصادی
قرار گرفتهاند که عبارتاند از :الف -اختالس ب-رشا و
ارتشاء پ-تبانی در معامالت دولتیی ت-اعمیال نفیوذ
برخال حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال
توسط مجرم یا دیگری ث-اخا پورسانت در معیامالت
خارجی ج-مداخله وزرا و نمایندگان مجل و کارمندان
دولت در معامالت دولتی و کشوری چ-جرائم گمرکیی
ح-تعدیات مأموران دولتی نسبت بیه دولیت خ-جیرائم
مالیاتی د-قاچاق کاال و ارز ذ-اخالل در نظام اقتصادی
کشور ر-تصر غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتیی
ز-پولشویی نحسنی54 :1392 ،ر.
 3-2تبعات و پیامدهاي جرائم اقتصادي علیه
امنیت ملی و اقتصادي
جرائم اقتصادی آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم بیر
امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی دارد .در بحیث
آثار و تبعات مستقیم جرائم اقتصیادی بایسیتی اذعیان
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نمود که از منظر جرم شناختی جرائم اقتصادی از قبیل
قاچاق ،اختالس و بعضاً ارتشا ،نوعاً بزه دیده یا متضیرر
حقیقی ندارند ،بزه دیده آنها شخ حقیقی و در اکثر
موارد دولت است .لاا شاکی نیدارد و میوارد اعیالم بیه
دادگاهها و نهادهای تعقییب هیم کیم اسیت .تنهیا راه
کشف این قبیل جرائم نفوذ پلی و نیروهای اطالعاتی
در بانییدهای قاچییاق از قبیییل مخبرگیییری ،تعقیییب و
مراقبت سرکردههای مرتکبین قاچاق و ...میباشد.
اما تبعات غیرمستقیم پدیده جرائم اقتصادی بیهمراتیب
شدیدتر و حادتر از آثار مستقیم آن است .از منظر جیرم
شناختی جرائم اقتصادی با یک جرم سابق و الحیق در
ارتبا اسیت؛ یعنیی جرمیی کیه امیروز ییک بزهکیار
اقتصادی انجام داده نمثل تطهیر یا پولشوییر مسبوق
به جرم دیگری است که قبالً مرتکب شده اسیت مثیل
نارتشاءر .همین طور موکول به جرم بعدی است کیه در
آینده ای نزدیک انجام خواهد شد؛ یعنی فساد اقتصادی
و اختالل در نظام اقتصادی وعیدم پرداخیت مالییات و
ارائه اظهار نامههای تقلبی و مالیاتی .در ارتشاء از آنجیا
که مرتشی نرشوه گیرندهر عامل دولت است در صورت
شیوع آن ،نارضایتی مردم زیاد شده و از اعتبار حاکمیت
دولت کاسته میشود .اگر در کشوری میردم بیرای هیر
اقدامی ناچار شوند عالوه بر وجیوه مربوطیه ،مبلغیی را
بهعنوان رشوه پرداخت کنند ،این امیر درنهاییت باعیث
تزلییزل مشییروعیت آن نظییام خواهیید شیید ننجفییی
ابرندآبادی15 :1384 ،ر.
 4-2جرائم اقتصادي در ایران
شاخ ها و آمارها نشان میدهد که وضعیت کشور در
زمینه شیوع فساد بهعنوان بسیتر اصیلی وقیوع جیرائم
اقتصادی مطلوب نیست .جیرائم اقتصیادی و فسیاد در
ایران به گواهی مستندات داخلی و بینالمللیی از ییک
سو و اذعان مسئولین مربوطه و اخبار روزنامهای و باور
مردمی از سوی دیگر ،بیه ییک معضیل بسییار بیزر
تبدیل شدهاند نتوسلیزاده86 :1392 ،ر.
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طی سیال هیای اخییر چنید میورد پرونیدههیای فسیاد
اقتصادی با ارقام بسیار باال مطرح شده که در هرکیدام
از آن ها انواع مختلفی از جرائم اقتصادی رخ داده است.
پرونده معرو به فساد بانکی  3هزار میلییارد تومیانی،
پرونده بیمه ایران ،پرونده منتسب به میلیاردر نفتیی بیا
رقم نزدیک به  3میلیارد دالر و...که اشخاظ بسییاری
در آن درگیر بودهاند که بعضاً در زمره مدیران ارشد قرار
داشتهاند نمصیطفی پیور66 :1395 ،ر .بیر ایین اسیاس
ضرورت پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی در کشوری
اسالمی مانند ایران و همچنین مقابله با آن بیر کسیی
پوشیده نیست.
 -3سیاست جنایی اسالم در رابطه با جارائم
اقتصادي
اسالم بهعنوان یک مکتب انسیان سیاز ،دارای حییات
مادی و معنوی است .بهبودی زندگی بشری نیازمند به
یک نظام اقتصادی مبتنی بر آموزههای الهیی دارد کیه
توجه نکردن به نظام سازی اقتصیادی ،حییات دنییوی
انسان را به مخاطره انداخته و حیات معنیوی او را نییز
تحت تأثیرات منفی خود قرار میدهید .بیهطیور مثیال
خوردن مال حرام ،میتواند نسلی را به انحطا اخالقی
بکشاند نکلینیی124/5 :1365 ،ر .ایین مهیم در قیرآن
کریم از موجبات شریک شیدن شییطان در فرزنیدان و
اموال شمرده شده است نإسراء64 /ر .بنابراین استفاده از
نظریات و دیدگاههای اسالم و ابتکارات موجیود در آن
منابع می تواند در ییافتن راهکارهیای میؤثر در جامعیه
اسالمی نقش بهسزایی داشته باشد.
در این قسمت ابتدا به بررسی مبانی نظری پیشیگیری
از جرم در قرآن کریم و سپ به بررسی مبانی شرعی
و عقلی اسالم در رابطه با جرائم اقتصادی میپردازیم.
 1-3پیشااگیري از جاارم در قاارآن مبااانی
نظري)
میتوان تاریخ پیشگیری از جیرم را از لحیاظ قرآنیی و
دینی بر پیشگیری حقیوق جیزا و جیرمشناسیی مقیدم
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دانست .یکی از ادله اساسی اسالم در جرائم اقتصیادی،
حرمت اکل مال به باطل است؛ که در آییه  188سیوره
بقره و نیز در آیه  29سوره نساء اشاره شده است:
یا أیها الاین آمنوا التأکلوا اموالکم بینکم بالباطیل إالأن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم و ال تقتلیوا أنفسیکم
إن اهلل کان بکم رحیما ننساء29 /ر.
وال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطیل وتید لیوا بهیا الییالحکام لتأکلوا فریقاً مین امیوال النیاس بیاالثم و انیتم
تعلمون نبقره188 /ر.
شیخ طوسی در ذیل آیه  188سوره بقره در مورد أکیل
دو معنا ذکر میکند :یکی تملک کردن اموال دیگیران
برحسب ظلم و تعدی مثل خیانت و سرقت و غصیب...
و دوم این که اموالی که از راه غیرمشروع هست مثیل
قمار و...که همه آن ها ازجمله أکل مال به باطل اسیت
نطوسی138 :1401 ،ر.
صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه  188سوره
بقره آورده که این آیه عمومییت دارد و آییه بییانگر آن
است که هر تصر یا دارا شدنی که مطیابق بیا شیرع
نبوده و از طریق اسباب غیرقانونی حاصل شود ،باطل و
غیرحق است نطباطبایی52/2 :1371 ،ر.
 1-1-3نقش صفات قرآن در پیشگیري
درآیات متعدد قرآن کریم صیفات مختلفیی ذکیر شیده
است که میتواند آثار بسزایی در پیشگیری از بزهکاری
یا درمان آن داشته باشد .موعظه ،شفا ،رحمت ،هدایت،
از جملییه اییین صییفات بییوده و چنییان مهییم محسییوب
می شوند که می توانند بیهعنیوان مبیانی نظیری میورد
استناد قرار گیرند .تأثیر هریک از این شیوهها میتوانید
اثر تهدیدی و الگوسیازی داشیته ،همچنیین در شیفای
بیماری های روحی و روانی و عوامل جرمزا مؤثر بوده و
نقش هدایتی قرآن انسان را از گمراهیها رها کیرده و
بییاالخره رحمییت الهییی راه نجییاتی اسییت بییرای همییه
انسانها؛ چه آنان که به امید لطف و رحمت او؛ تیالش
برای جلوگیری از سقو در انحرا میینماینید و چیه

.

آنان که بیه امیید رحمیتش از تکیرار جیرم و انحیرا
خودداری میکنند نمهدوی20 :1390 ،ر.
 2-1-3تساهل و تسامح و عدم سختگیري
این دو واژه در اکثر فرهنگ های لغت در کنار هم و به
یک معنی به کار رفتهاند .البته برخی از صیاحبنظیران
این دو واژه را متفاوت میداننید و بیر ایین باورنید کیه
نسبت به تساهل ،تسامح دارای بیار اخالقیی بیشیتری
است .به اعتقاد آنان در تسامح جنبه مروت و جوانمردی
و عفو وجود دارد و تساهل را آسیان گیرفتن بیر میردم
میدانند؛ بنابراین میتوان درمجمیوع دو معنیای مهیم
برای اصطالح تسامح و تساهل در نظر گرفت:
1ر آزادی مخالفت سیاسی و عقیدتی در اظهار عقیده.
2ر از خشییونت غیرقییانونی پرهیییز کییردن در مقابییل
شخ خطاکار و در حد امکان عفو و اغمیاض کیردن
در اسالم نیز قرآن کریم ،برخورد کیردن بیا میدارا را از
حکمت خداوندی دانسته است و مدار یک اصل دینیی
برای تربیت آگاهانه و آزادانیه انسیان هاسیت نمروتیی،
86 :1385ر.
 2-3جرائم اقتصادي و مبانی شرعی اسالم
در اسییناد بییینالمللییی و اروپییایی از کشییورهای عضییو
خواسته شده فعالیتهیای مقیدماتی منشیأ درآمیدهای
نامشروع راجرم انگاری کنند .در حقوق ایران بسیاری از
فعالیت ها ،جرم انگاری شدهاند .بهطیور مثیال جرائمیی
مانند کاله بیرداری ،اخیتالس ،قاچیاق اشییای عتیقیه،
قاچاق مواد مخدر ،سرقت ،ارتشاء ،قمار و ربا و مانند آن
از جمله این فعالیتها و جرائم مقدم هستند.
در فقه این مسئله که آیا مقدمه حرام ،حرام است یا نه؟
مورد اختال نظر فقها بیوده اسیت .دییدگاه بعضیی از
فقها مانند شهید اول این است که نه تنها مقدمه حیرام
باعث رسیدن بیه نفی حیرام میی شیود بلکیه عمیل
مقدماتی نیز حرام است؛ بنابراین چنانچه حتیی مقدمیه
حرام به عمل حرام منتهی نشیود ،بیاز فعیل مقیدماتی
حرام محسوب میگردد نشهید اول78 :1400 ،ر.
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میتوان از این اصل در جرم انگاری شروع به جیرم در
جرائم و مفاسد اقتصادی و نیز جرم انگاری مربیو بیه
جرائم مرتبط بهره برد .بیهطیور مثیال ،قیانونگیاار در
حقوق کیفری ایران در جرم انگاری برخی از مصیادیق
جرائم اقتصادی ،شروع به ارتکاب این جرائم را مستقل
دانسته و برای آن مجازات پیشبینی کرده اسیت .میثالً
ماده  2قانون دربنیدهای نالیفر ،نبر و نجر مبیارزه بیا
پولشیویی مصیوب  1386مجلی شیورای اسیالمی،
تملک ،شروع به تحصیل ،نگهداری یا استفاده بردن از
عواید حاصل که از فعالیتهای غیرقانونی با آگاهی بیه
اینکه بهطور غیرمستقیم یا مستقیم درنتیجیه جیرم بیه
وجود آمده و نیز شروع به تبدیل ،انتقال عواید به هد
کتمان کردن ،منبع ،ماهیت واقعی و منشأ ،محل نقل و
انتقال یا مالکیت عوایدی که بیه طیور غیرمسیتقیم ییا
مستقیم درنتیجه جرم بهدستآمده است راجرم انگیاری
کرده و در ماده  1همان قانون در بند ندر کیه در واقیع
مجازات مرتکب اصلی است ،بیان شده است .در بند ندر
ماده  1قانون از جمله مقررات داخلی دیگری است کیه
در نظام اقتصادی کشیور مصیوب  1369کیه مجیازات
اخالل گران را این گونه بیان کرده «هرگونه اقدامی به
قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثیروتهیای ملیی
اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب شده
و«...شروع به جرم قاچاق را بهعنوان یکی از مصیادیق
جرائم اقتصادی جرم انگاری کرده است .بهطیور مثیال
جعل در جرم اختالس در میورد جیرم انگیاری میرتبط
است یا اختالس خیود نیوعی جیرم اقتصیادی اسیت و
میتواند با جعل همراه باشد؛ بنابراین جعیل منجیر بیه
اختالس از باب حرام بودن مقدمه حرام را نیز میتیوان
جرم انگاری کرد .هرچند خود جعیل ،فیی نفسیه ،اگیر
باعث اختالس نشود و قابلییت ضیرری نداشیته باشید،
نمیتوان آن را بهعنوان جرم محسوب کیرد نمهیدوی؛
ساداتی و حسینی121 :1396 ،ر.
یکی ازجیرایم بسییار مهیم در جوامیع امیروزی جعیل
اسییکناس و ضییرب مسییکوکات تقلبییی اسییت .در اییین
خصوظ استفاده از این ابزارهای متقلبانه جرم دیگیری
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است که گاهی امنیت جامعه رتبه خطر میاندازد؛ عالوه
بر سایر روشهای ماکور در جلیوگیری از ایجیاد ایین
وسایل تقلبی جرم ،جمعآوری و معدومسازی آنها نییز
یکی از شیوههای مؤثر پیشگیری از این دسیته جیرائم
است .فقها و دانشمندان اسالمی بر طرح ایین موضیوع
درکتب فقهی ضمن اینکه خرید و فروش و مصر این
سکههای مجعیول را حیرام دانسیته و از بیین بیردن و
معدوم ساختن آن ها را واجب میدانند به روایتی استناد
می کنند .نقلکننده این حدیث می گویید :خیدمت ابیی
الحسیین علییی نعر بییودیم ،در اییین هنگییام دینارهییای
مجعولی به ایشان ارائه گردید؛ حضرت به یکی از آنها
نگاهی کرده یکی از آنها راکش است و فرمود :همه را
در زباله دانی بریزید تاچیزی کیه غیش و تقلیب در آن
است مورد استفاده و فروش قرار نگیرد.
همچنین درجرمهایی مانند سرقت ،خارج از مرز بیودن،
قابل حمل بیودن ،قابیل دسیترس بیودن کیاال یاشیی
مؤثرمیباشید؛ بنیابراین در کیالم فقیهیان ،حکمیا نییز
همچنین به حفظ اموال و جلوگیری از وقوع جرم علییه
آن ها تأکید کرده اند ماننید ایین جملیه معیرو  :اسیتر
ذهبک و ذهابک و ماهبک .مال ارزشمند ،آمد و رفیت
و ماهب و اعتقادات خود را با مستور داشتن حفظ کین
نفیض کاشانی230 :1401 ،ر.
 1-2-3بررسی معاونت درجرائم اقتصادي
هرگونه مساعدت و کمک به ارتکاب جرم در سیاسیت
جنایی اسالم به شدت مورد نهی و نکوهش قرار گرفته
و در موارد زیادی نیز مورد جیرم انگیاری قیرار گرفتیه
است .تعاون داشتن بر اثم و عدوان مورد نهیی خداونید
میباشد ،چنانچه در آییه  2سیوره مائیده آمیده اسیت:
«...وال تعاونوا علی االثم و العدوان» .نهیی از معاونیت
داللت بر حرمت و ممنوعیت آن داشته و بر همین مبنا
قانون گاار ایران معاونت در جرایم را در قانون مجازات
اسالمی جرم انگاری کرده و برای آن مجیازات تعییین
کرده است .حضرت امام خمینی میفرمایید :بیه دسیت
آوردن مقدمات و اسباب معصیت برای کسی که قصید

 / 8فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی ،سال دوم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

ارتکاب آن را دارد؛ اگر تهیه اسباب بیرای رسییدن بیه
هد است یا نه یا اثم در خارج بیه وجیود آیید ییا نیه
اعانت بر اثم بوده و حیرام مییباشید نخمینیی:1381 ،
211ر.
بنابراین درحیوزه اقتصیاد دولتیی و خصوصیی و نظیام
اداری هرگونه تعاون دراثم میتواند مورد جرم انگیاری
قرار گیرد .درجرایم اقتصادی تعاون براثم وگناه در قالب
معاونت و مشارکت مییتوانید بیهعنیوان مبنیای جیرم
انگاری موردعنایت قرار گیرد .بیهطیور مثیال خیروج از
عدالت اثم به شمار میآیید پی هرکیاری کیه باعیث
خروج از انصا و عدالت بهوسیله حکام دولتیی گیردد،
مصداقی از تعاون بر اثیم اسیت .بیهطیور مثیال ،دادن
پورسانت و رشوه برای خروج مدیر دولتی ییا حیاکم از
انصا و عدالت نوعی تعاون بر اثم محسوب میشود.
پ میتوان چنین نتیجه گرفت که در مورد تعاون بیر
اثم الزم نیست قبل از ارتکاب به جرم صورت گییرد و
درآمدهای ناشی از انجام فعل حرام و نیز تسهیل نقل و
انتقال اموال را نیز میتیوان میورد جیرم انگیاری قیرار
گیرد؛ بنابراین فعالیت هایی مانند قاچیاق میواد مخیدر،
فروش اموال مسروقه بهخودیخیود ،جیرائم اقتصیادی
محسوب نمیشود ولیی اسیتفاده از ایین درآمیدها ،بیه
نوعی تعاون بر اثم محسوب شده و میتوان آن را مورد
جرم انگاری قرارداد .نمهدوی و دیگران196 :1396 ،ر.
 3-3جرائم اقتصادي و مبانی عقلی
جرائم اقتصادی و مبانی عقلی عبارتند از:
 -1-3-3اصل الضرر در جرایم اقتصادي
در قواعد حقوق اسیالم یکیی از معیرو تیرین قواعید،
قاعده الضرر است که نظرات مختلفی در طول تیاریخ
فقه پیرامون آثار و مفاد آن بیان شده اسیت .در حقیوق
کیفری برای مشیخ نمیودن کیاربرد اصیل الضیرر
نخست ،باید مشخ کنیم که اصل الضیرر چیه نیوع
حکمی است .سه نوع حکم توسط پییامبر اسیالم نظر
صادر شد:

.

 .1آن دسته احکام شرعی که از جانب خداونید متعیال
بوده؛
 .2آن دسته احکام قضایی که در مقام رفیع مخاصیمه
بیان میشده است؛
 .3آن دسته احکیام حکیومتی کیه در مقیام میدیریت
جامعه داده میشده است.
لیکن در حقوق کیفری مفاد قاعده الضرر بیراین مبنیا
استوار است که پیامبر اکرم نظر حکیم حکیومتی را از
باب اینکه حاکم جامعه بوده صادر کرده و بدینوسییله
افراد را از ضرر رساندن به غیر منع کردهاند.
بنابراین خصوصیت حکم حکومتی بودن قاعده الضیرر
این است که میتوان براساس آن برای اعمال مدیریت
اقتصاد کشور و جامعه اقدام به جرم انگاری نمود .لیکن
قاعده «الضرر یدفع بقدر االمکان» به نوعی بر اسیاس
اصل الضرر میتواند توجیه کننده مجازات برای جرائم
اقتصادی باشد؛ این بدان معنی است که بر اساس عمل
به مصالح مرسله ،دفع ضرر قبل از وقیوعش بیه اتمیام
وسایل ممکن واجب میباشد .ازاینرو بیرای دفیع شیر
دشمنان جهاد مشروع شده و برای از بین بردن جرمها،
مجازات واجب شده است .لاا جبیران ضیرر در جیرایم
اقتصادی بنا به قاعده «الضرر یزال» بایید موردعناییت
قرار گیرد .با وجود این در جرم انگاری جرائم اقتصادی
درمورد کاربرد اصل الضرر سیوال مهمیی کیه مطیرح
می گردد این است که برای جرم انگیاری مقیدار ضیرر
الزم چیست؟ فقه امامییه در ایین میورد نظیری ارائیه
ننموده است .ایین امیر در حقیوق کیفیری داخلیی بیه
سیاست جنایی ربط دارد که بر تقسییمبنیدی تخلفیات
اقتصادی سیاست جنیایی ضیابطه خیود را بیه خیرد و
کالن ،قرار میدهد و با توجه به تعریف جیرائم خیرد و
کالن و تصمیمی که گرفته می شود اقیدام نسیبت بیه
جرم انگاری تخلفات اقتصادی کالن یا هر دو ،میکند.
در ایران در حال حاضر سیاست جنایی بر جرم انگیاری
تخلفات اقتصادی کالن متمرکز میی باشید و سیاسیت
اهمال را در زمینه جرم انگاری تخلفیات خیرد میدنظر
قرارداده است.
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برای جرائم اقتصادی ضابطه مشخ شده در ماده 36
قییانون مجییازات اسییالمی تایییید کننییده اییین موضییوع
میباشد .نمهدوی و دیگران125 :1396 ،ر
 -2-3-3اصل مصلحت درجرایم اقتصادي
اگرچه در تعریف و معنای مصیلحت اتفیاقنظیر وجیود
ندارد ،ولی بعضی فقهای شیعه مصیلحت را ایین گونیه
تعریف کردهاند :آنچه با مقاصد انسان در امیور اخیروی
یادنیوی یا هر دو است و دفع ضیرر ییا بدسیت آوردن
منفعت نتیجه آن میباشد .نهاشمی3 :1381 ،ر در امور
حکومتی تعریف نسبتاً جامعی که از مصلحت بیان شده،
اینگونه است که« :تدبیری که دولت اسالمی به هد
رعایت منیافع معنیوی و میادی جامعیه اسیالمی و در
راستای اهدا شیارع مقیدس مییاندیشید ».نهمیانر
حکومت اسالمی از نظر فقهای متأخر امامیه ،میتوانید
قانونی که مطابق با مصلحت نظام باشد ،وضع کیرده و
ناقضان آن را تعزیر بکند ،نعینی نجیف آبیادی:1372 ،
107ر رفتار ارتکابی بهخودیخود درجرایم مالیاتی جیرم
نیست ،ولی به دلیل عدم پرداخت مبلغی کیه حکومیت
اسالمی جهیت حفیظ نظیام اقتصیادی پرداخیت آن را
ضروری دانسته است ،این رفتارها جیرم انگیاری شیده
است .در این جرائم ،وصفی که علت مجیازات در ایین
جرائم است؛ عبارت از اضیرارنظم عمیومی و مصیلحت
است؛ بنابراین اگر این وصف در رفتار شخ مرتکیب
وجود داشت ،مستحق مجازات میباشد و حاکم به یکی
از مجازات های تعزییری کیه آن را منسیب تشیخی
دهد ،باید او را محکوم کند.
از جمله جرائم احکام تعزیری ،جرائم گمرکی است کیه
از سوی حکومت قرارداده شده است .توضییح آنکیه در
اسالم ،تجارت بسیار مورد تأکید قرار گرفتیه ،البتیه بیه
شرطی که از مکاسیب محرمیه نباشید ،ثیواب و ارزش
اخروی آن به اندازه جهیاد در راه خیدا اسیت؛ بنیابراین
دادوستد تحت ضوابط مشخصی درآمده بیات وجیه بیه
ایجاد مرز و مفهوم دولت که بر اساس مصیلحتهیای
نظام اقتصادی آن را تدوین میکند؛ بنابراین در تجارت

نقرهکوب مقدم و همکاران9 /

دو کشور عدم رعایت این ضوابط ،داد و ستد را در حکم
قاچاق کاال قرارداده و در اکثر قوانین جزایی جمهیوری
اسالمی ایران امروزه بهعنوان جرم اقتصادی دانسیته و
بیان شده است .نمهدوی و دیگران127 :1396 ،ر
 -4کارکردهاااي سیاساات جنااایی اسااالم
درمقوله پیشگیري ازجرایم اقتصادي
پیشگیری؛ نخستین راهی است که اسالم برای مبیارزه
باگناه یا جرم برگزیده است؛ زیرا اسالم به پیشگیری تا
اجرای کیفر اساسا ًبیشتر معتقد است .ولی باید دانسیت
که در نظام کیفری اسالم راههای پیشگیری از جرم بیا
سایر نظامات کیفری غیر اسالمی یکسان نمیباشد .به
علت اینکه در آییین اسیالم بیرای حفیظ پاسیداری از
ارزشهییای حییاکم برجامعییه اسییالمی و بسییط امنیییت
اجتماعی و عدالت ،شیوههای خاصی به کارگرفته شیده
تا از قرار گرفتن در معرض گناه و جیرم انسیان را بیاز
دارد .نعظیم زاده اردبیلی و ملک زاده112 :1393 ،ر
لیکن مکتب اسیالم رسیالت خیود را در رشید و تعیالی
مادی و معنوی انسان و سیالمت اخیروی و دنییوی او
میداند ،چنانکه پیامبر نظر دربیان هد مهم رسالت
خود میفرماید:
انما بعثت التمم مکارم االخیالق «مین بیرای تکمییل
مکارم و فضیلتهای اخالقی در جامعه مبعوث شدم»
لییاا درسیی اسییت جنییایی اسییالم نخسییت پیشییگیری
اجتماعی ،بعدازآن پیشگیری وضعی و در آخر پیشگیری
کیفری موردعنایت قرار گرفته می شود .هرچند ترتییب
ذکر شده از نظر اولویت ،دارای اهمیت هسیتند ولیی از
جهت اجرا هر سه مکمل یکدیگر است و هم زمان باید
به اجرا درآیند .در فرازهای مهم نامه  53نهی البالغیه،
امام علی نعر به یکی از استانداران خود نخست به رفع
مشکالت اقتصادی و اجتماعی و غیره توصییه کیرده و
سپ در مرحله بعد بیه موضیوع کنتیرل و مراقبیت و
نظارت تأکید فرمودهاند و درنهایت در مرحلیه آخیر بیه
مجازات و اجرای دقیق مقررات کیفری درمورد خائنین
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و مجرمان به مردم سفارش میکنند .ننه البالغه ،نامه
783،53ر
عالوه برآن پیشگیری از جرم در سیاست جنایی اسالم
را نمیتیوان صیرفاً ییک وظیفیه حیاکمیتی در جامعیه
دانست ،بلکه میتوان در ساختار ایین سیاسیت جنیایی
واکنشها و پاسخها به پدییده مجرمانیه کیه از مراجیع
اجتماعی ونیز مراجع دولتی صادر میشود ،بیا تفکییک
مراجع اجتماعی از مراجع دولتی در هر سیاست جنیایی
میزان احترام به آزادیهای فردی نیز سنجیده میشیود
نحسینی1383:174 ،ر .پ می توان مبنای پیشیگیری
وضعی در سیاست جنایی اسالم را این طوربیان کرد که
پیشگیری از جرم و دفع المنکربه هر طرییق مشیروعی
ضروری و الزم است نحسینی66 :1383 ،ر.

 1-1-4پیشگیري از عادي شدن جرم
در جهت پیشگیری از عادی شدن جیرم و جلیوگیری
کردن از حرکت جامعه به سیمت وضیعیتی کیه در آن
قبح عمل مجرمانه بریزد و افراد هیچ میانع عمیومی را
برای ارتکاب آن در مقابل خود احساس نکنند؛ سیاست
جنایی اسالم دیدگاه پسندیدهای دارد .پیامبر اکرم نظر
میفرماید:
ومن سمع فاحشةً فأفشاها کان کمن أتاها ومین سیمع
خیراً فأفشاه کان کمن عمله .کسی که جرمی را بشنود
و آن را در جامعه شایع کند ،همانند مرتکب آن است و
کسی که امر نیکی را بشنود و آن را شایع کند نیز مانند
کسییی اسییت کییه آن را انجییام داده اسییت نحرعییاملی،
283 :1414ر.

 1-4تدابیر کنشای پیشاگیرانه اجتمااعی از

 2-1-4نقش والدین در پیشگیري از جرم
در بینش اسالمی والدین را میتوان نخستین مسئوالن
صیانت و حفظ فرزندان بهعنوان امانت خداوند دربینش
اسالمی دانست .بنابراین نقیش خیانواده در پیشیگیری
افراد خانواده از انحرافات به صیورت اعمیال بیشیترین
نظییارت ممکیین بییر رفتییار آنهییا از اهمیییت بهسییزایی
برخوردار است؛ که اساساً این مسئولیت عظیم در عصر
کنونی مضاعف شده است ،چون وجیود اقسیام و انیواع
ابزارهای انحرافیی وسیایل اجتمیاعی در سیتر جامعیه،
فرصت کجیروی و انحیرا افیراد را بییش از گاشیته
فراهم کرده است .این کنترل و نظارت که معطو بیه
اعضای والدین و خانواده است تیا جیایی اسیت کیه در
آیهای از قرآن کریم آمده است :یا ایها الاین آمنوا قیوا
أنفسکم وأهلیکم ناراً .ای کسانی کیه ایمیان آوردهایید
خود و خانواده خود را از آتش جهنم حفظ کنید .نقرآن،
تحریم6 ،ر جابرابن عبیداهلل انصیاری از پییامبر گرامیی
اسالم نظر ،جابربن عبداهلل انصاری سوال کرد :چگونه
می توانیم اهل بیت خود را از عااب بازداریم؟ پیامبر در
جواب ایشان فرمودند :دعوت به خیر ،امر به معیرو و
نهی از منکر نحرعاملی437 :1414 ،ر.

جرائم اقتصادي دراسالم
پیشییگیری اصییالحی یییا اجتمییاعی از طریییق اعمییال
اصالحات اجتمیاعی و فیردی کیه زییر بنیای اساسیی
واصلی رویکرد پیشگیری اجتماعی مییباشید ،صیورت
میگیرد نمهدوی19 :1390 ،ر .پیشیگیری اجتمیاعی را
اینگونه مییتیوان تعرییف کیرد کیه عبیارت اسیت از
مجموعه اقدامات و تدابیری که به دنبال خنثی کیردن
یا حا عوامل زمینهسیاز جیرم وییاتکوین دهنیده آن
میباشد .لیکن هد از پیشگیری اجتماعی سالم سازی
جامعه است به نحوی که هم بتوان از وقوع جرم اولییه
ونیز از تکرار جرم جلوگیری کنید ننجفیی ابرنیدآبادی،
53 :1365ر .بنابراین هرگونه آموزشی از طر مدرسه و
خانواده را میتیوان نیوعی اقیدامی پیشیگیرانه از نیوع
اجتماعی محسوب کرد که از اوایل تاریخ وجود داشیته
است .نمونه بارز آن را میتوان آموزش های درج شیده
در مااهب مختلف و سنت هیا نیام بیرد ننجفیی ابرنید
آبادی322 :1388 ،ر.
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 3-1-4ترویج آموزههاي اخالقی و دینای در
جهت کاهش جرائم
در متون اسالمی ،آیات قرآن ،روایات و ابواب مختلیف
فقهی اعم از معامالت ،ارث ،وصیت و غیره به احکامی
برخورد میکنیم که باهد محافظت از بزه دیدگان ییا
به منظور حفاظت از اموال ایشان تشریع گردیده اسیت.
به چند نمونه از احکام و دستورهای اسالمی که نتیجه
آن کاهش بزه دیدگی است ،اشاره میکنیم.
 1-3-1-4ایجاد فرهنا

ساتم ناپاذیري و

ظلمستیزي در جامعه
ازجمله عواملی که وقوع جیرم را آسیان مییکنید و در
انتخاب قربانیان خود بزهکیاران را ترغییب میینمایید،
عدم مقاومیت بیزه دییدگان و ظلیم پیایری اسیت .در
جرائمی ماننید کیاله بیرداری رفتیاری بسییاری از بیزه
دیدگان ،ایراد ضربوجرح ،اخاذی و مانند آن محرک و
مشوق بزهکاران است .بنابراین در قرآن کریم پی از
تقبیح و مامت شدید جرائم ربا دادن و ربا گرفتن تأکید
کرده که ستم پایری و ستمگری هیچکدام موردقبیول
نیست... ،ال تظلمون و ال تظلمون نبقیره279 /ر .پی
عالوه بر وجوب نهی از منکر در سیاست جنایی اسالم،
بییر حییار داشییتن مجییرم از ارتکییاب عمییل مجرمانییه،
جلوگیری از تعدی و ستم ویاری دادن فرد در معیرض
بزه دیدگی نیز میورد تأکیید قیرار گرفتیه و در رواییات
زیادی یکی از وظایف یک انسان در جامعه اسالمی ،به
حفاظت از جان و مال و نیاموس دیگیران اشیاره شیده
است نبای434 :1393 ،ر.
 2-3-1-4توصاایه بااه احتیاااق در عقااود و
ایقاعات
اعتماد بی مورد و نابجا که غالباً منجر به جرائمی ماننید
کالهبرداری ،خیانت نمایش و امثال آن میگردد؛ یکیی
از عوامل مهم جرائم علیه امیوال اسیت کیه اطیالع و
آگاهی از جریانات حقوقی و احتیا در تنظیم و تیدوین
اسناد و قراردادهایی که منشأ تکلیف و حقوق هسیتند،
باعث جلوگیری از بیشتر سوءاستفادههای مالی میشود.
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در قییرآن کییریم ،خداونیید متعییال در ضییمن تأکییید بییر
ضرورت اخا شهود در هنگام گرفتن رهن یا معیامالت
غیر نقدی یا مکتوب کردن معامالت ،در آیه  282سوره
بقره که به آیه دیین معیرو اسیت ،احکیامی را بییان
می فرماید که سراسر پیشگیری از بیزه دییدگی اسیت.
الزم است در اینجا بدون بیان آییه بیه دلییل طیوالنی
بودن ،به توضیح مختصر آن بپردازیم:
 این آیه نمونهای از توجه قرآن و بهطور کلی سیاستجنایی اسالم به آموزش افراد در معیرض بیزه دییدگی
است تا به نوعی از افراد در معرض جرم محافظیت بیه
عمل آید.
 اخا رسید و مکتوب بودن معامالت در هنگام تحویلکاال که بهصورت غیر نقدی اسیت بیرای جلیوگیری از
سوءاستفاده های مالی غیر مجرمانه و مجرمانه بهمنظور
احتیا و محکم کاری است.
 تأکید آیه بر این است که بدهکار باید بنویسد یا امالکند تا اوالً اقرار در حق او محسوب شود و نتواند انکیار
نماید و ثانیاً اگر دیگران امال کنند ،ممکن اسیت جعیل
مفادی صورت گیرد .لاا عالوه برنوشتن ،حضور شیهود
نیز الزم دانسته شده است.
 جهت جلوگیری از سیوء اسیتفاده میالی علییه افیرادضعیف و سفیه یا غیر رشید ،حضور ولیی آنهیا شیر
دانسته شده است.
 تأکید بر استفاده از شهادت شهود بهمنظور احتییا وجلوگیری از وقوع جرم است.
 برخی تدابیر حمایتی از بزه دیده در این آییه شیریفهاتخاذ شده و در این خصوظ آموزشهای الزم به افراد
در معرض بزه داده شده است .این نوع رویکرد در امور
مالی به منظور احتیا و پیشگیری از احتمال وقوع بیزه
میتواند در زمینههای مختلف بهعنوان الگو اتخاذ شود.
الزام به ثبت رسمی بخشیی از معیامالت ماننید امیوال
غیرمنقول و وسیایل نقلییه مییتوانید موجیب کیاهش
بسیاری از جرائم علیه اموال باشد نبای437 :1393 ،ر.

 / 12فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی ،سال دوم ،شماره چهارم ،زمستان 1399
.

 3-3-1-4اهمیت صدقه در اسالم
یکی از مهیمتیرین فعالییتهیای اقتصیادی در تیأمین
سعادت دنیا و آخرت ،دادن صدقات مالی هرچند انیدک
حتی از سوی فقیر است؛ زیرا فقییر نییز اگیر انیدکی از
همان اندک خویش را بپردازد ،نه تنها میالش برکیت و
افزایش کمی و کیفی می یابد ،بلکیه سیعادت را بیرای
خود و دیگران در دنیا و آخرت رقم میزنید .مشیکالت
اقتصادی یکی از مهمتیرین چیالشهیای هیر اجتمیاع
انسانی است؛ زیرا فقدان آسایش و رفیاه اقتصیادی بیه
حوزه آرامش روانی نیز کشیده و امنیت روانی اجتماع را
در معییرض خطییر قییرار میییدهیید؛ ازاییینرو در میییان
آموزه های قرآنی ،ارتبا مسیتقیمی مییان آسیایش بیا
آرامش ایجاد شده و تأمین وضعیت مناسیب اقتصیادی
عاملی مهم در امنیت و آرامش اجتماعی و روانی افیراد
اجتماع دانسته شده است .یکی از مهمترین راهکارهای
قرآنی برای مدیریت مشکالت اقتصادی بخشی از افراد
اجتماع ،بهره گیری از سنت صدقه و بخشش های مالی
بی چشم داشت از سوی افراد اجتماع است ننقره کیوب
مقدم؛ حیدری116 :1398 ،ر.
 4-3-1-4کمفروشی و غش در معامالت در
اقتصاد اسالم
در رابطه باکم فروشیی در معیامالت اقتصیادی قیرآن
کریم در سوره مطففین هشدار داده و میفرماید« :ویل
للمطفین» وای برکم فروشان .نقرآن1 :83 ،ر
در آیات قرآن کریم ترک عدالت و کم فروشی در آیات
قرآن کریم به هنگام وزن و پیمانه در ردییف فسیاد در
زمینه به شمار میآید و میتوان این را دلیلی بیه ابعیاد
مفاسد اجتماعی در این کار دانست .بنابراین بیا عناییت
به آیات قرآن استفاده میشود که کم فروشی میتوانید
باعث به هم خوردن نظام اقتصیادی شیده و همچنیین
باعث نزول عااب الهی میشود :در آیه «یاایهیا الیاین
آمنوا أموالکم بینکم بالباطیل إال أن کیون تجیارة عین
تراض منکم »...و من یفعل ذلک عدواناً و ظلماً سیو

نصلیه ناراً و کان ذلیک علیی اهلل یسییراً .نطباطبیایی،
230/20 :1371ر خداونیید میییفرماییید ای کسییانی کییه
ایمان آوردهاید ،اموال یکدیگر را بهناحق نخورید ،مگیر
آن که تجارتی باشد که هردو طر بدان رضیایت داده
باشید و هیرک ایین عمیل را از روی تجیاوز و سیتم
انجام دهد ،به زودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت
و این برای خدا آسان است .در این آیه از خوردن میال
از راههای باطل نهی شده و به کسانی که مبیادرت بیه
این کار میکنند وعده عااب داده شیده اسیت؛ بیدیهی
است که یکی از مصادیق خوردن مال از راه باطل ،کم
فروشی است.
 5-3-1-4رواج قناعت در جامعه
رواج قناعت در جامعه باعث افزایش عرضیه و کیاهش
تقاضا میشود و مسلماً در چنین جامعهای تورم و بیازار
سیاه جایی ندارد .در رفتار اقتصادی میتوان قناعیت را
به معنی اکتفا نمودن به انیدک و ضید اسیرا کیاری
دانست .لیکن در مورد قناعت باید توجه کیرد کیه بیار
منفی نیدارد ،چیون در تقابیل بیا آزمنیدی و حیرظ و
زیادهروی و اسرا اسیت .البتیه در ادبییات و فرهنیگ
اسالمی؛ معنای قناعت به معنای کم مصیر کیردن و
ریاضت کشیدن نبوده؛ بلکه مفهوم آن درست مصیر
کردن اسیت کیه اقتصیاد جهیان در ادبییات امیروز بیا
واژگانی نظیر کارایی ،بهرهوری ،بهینهسازی مصیر و
مثل آن را کرده و میتوان آن را بهعنیوان ییک رفتیار
هنجاری و صیحیح میورد تشیویق وسیتایش قیرارداد.
همچنین در ارتبا با حوزه رفتیار اقتصیادی و مصیر
نعمتها خواهان اجتناب از افرا وتفریط ونیز اسیرا و
تبایر است ننقره کوب مقدم؛ حیدری118 :1398 ،ر.
 2-4تاادابیر کنشاای پیشااگیرانه وضااعی از
جرائم اقتصادي در دیدگاه اسالم
نهادهای حسبه ،امربهمعرو و نهی از منکر و امیوری
مانند وجوب حفظ کردن اموال ،اخا شهود یا ضیرورت
مکتوب کردن معامالت ،حمایت از بزه دیدگان بالقوه و

پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسالم

موارد مانند آن ،مجموعهای از تدابیر پیشگیری وضعی
را تشکیل داده و تأسی آن هیا بیه صیدر اسیالم بیاز
میگردد که مصادیقی از شیوههیای متعیدد پیشیگیری
بوده و نمونههایی از راهبردهای پیشگیری وضیعی در
سیاست جنایی اسالم است.
 1-2-4امربهمعروف و نهی از منكر
از جمله راهبردهای سیاست جنایی اسالم که با قییاس
با سایر راهبردها ،جایگاه و کارکرد منحصیر بیه فیردی
دارد ،امر به معرو و نهی از منکر است که با قطع نظر
از منصب و مقام افراد ،متوجه عموم شهروندان جامعیه
اسالمی است .بنابراین بر اساس امر به معرو و نهیی
از منکر ،هر مسیمانی طبیق شیرایط معیین تکلییف و
وظیفه دارد که افراد دیگر را به آنچه احکام شرع واجب
کرده امر کند و از آنچه شرع نهی کرده باز دارد .لاا این
امر بیان کننده ،سیاست جنایی مشارکتی اسالم اسیت،
از دییدگاه بعضییی صییاحبنظییران اسییالمی ،جمعییی و
سازمان یافته بودن آن باروح این راهبرد بیشتر موافیق
است .لاا بهکارگیری این راهبرد تیأثیر اصیالحگرانیه و
بازدارنده در همه مراحل یک جریان مجرمانه نچه قبل
از آن ،چه در حین وقوع و پی از آنر را افیزایش داده
است و آن را میتوان یکی از آموزههیای بسییار مهیم
سیاست جنیایی اسیالم بیه شیمار آورد کیه در قیانون
اساسییی ،قییانونگییاار نیییز آن را مییورد توجییه و تأکییید
قرارداده است نمیر خلیلی309 :1388 ،ر .پیامبر گرامیی
اسالم نظر در مورد امر بیه معیرو و نهیی از منکیر
می فرمایند :الیزال الناس بخیر میا امیروا بیالمعرو و
نهوا عن المنکر ...همواره مردم در خوبی و نیکبختیاند
مادامی که امر بیه معیرو و نهیی از منکیر مییکننید
ننجفی353 :1362 ،ر.
مهمترین کارکرد اجتماعی امربهمعرو و نهی از منکر،
شامل پیشگیری از جرم ،تأمین حقوق همگان ،اصیالح
عامییه ،بییاز داشییتن بییدکاران ،ممانعییت از تجییاوز بییه
محرومان ،حفظ نظام اجتماعی سالم ،برقراری عدالت و

نقرهکوب مقدم و همکاران13 /

نگهداشت نظام ارزشی و اخالقیی جامعیه اسیت نمییر
خلیلی321 :1388 ،ر.
 2-2-4حساابه در تاااریخ سیاساات جنااایی
اسالم
در راسییتای پیشییگیری وضییعی از بزهکییاری یکییی از
نهادهایی که در سیاست جنیایی اسیالم اسیت ،حسیبه
است .با در نظر گرفتن این مطلب کیه نهیاد حسیبه را
میتوان مشابه عملکرد دادسراها بدانیم ،لیکن با بررسی
این نهاد مشخ می شود ،عمده عملکرد آن ،کنتیرل،
نظارت و پیشگیری است تا نوعی برخیورد قضیایی بیا
متخلفان باشد .دیدگاه ابن خلدون این است که:
نهاد حسبه که ریشه در قرآن و حدیث دارد و در ییک
سخن ،شغل و وظیفهای است دینی -اخالقیی کیه بیر
پایه فرمان دادن به کار شایسیته و بیاز داشیتن از کیار
ناشایست تکیه دارد نابن خلدون[ ،بیتا]225/1 :ر.
در سیره پییامبر نظر و امیام علیی نعر تعییین میأمور
حسبه و در مواردی نظارت و مراقبیت شخصیی دییده
میشود نمکارم شیرازی269/1 :1377 ،ر .کارکرد حسبه
را فقهای اسالمی ،جلوگیری از ضایع شدن حیق اهلل و
حقالناس در قالب نظارت بر سالمت تولیدات و نظارت
بر خرید و فروش در بازار ،در قالب تولیدات ،جلیوگیری
از تقلب و نیرنگ ،جلوگیری از احتکار کاال و نظارت بر
کیلها و نرخها به شمار آوردهانید نالقزوینیی[ ،بییتیا]:
751/2ر.
بنابراین نظارت و کنترل مهمترین کارکرد حسبه بوده و
به نظر میرسد در دولت اسالمی نهاد احتساب متکفیل
مراقبت بر انجام وظایف اجرایی و اداری دولت اسالمی
و حسن جرییان امیور اقتصیادی ،منیع و پیشیگیری از
اقدامات ضرری و اعمال غیرشرعی است که در راستای
انجام ایین وظیفیه از نیوعی صیالحیت شیبه قضیایی
برخوردار است ولیکن به نحو اداری برخورد میی کیرده
است .با مقایسه مقررات تعزیرات حکیومتی در قیوانین
جمهوری اسالمی در قلمرو جرائم اقتصادی با مقیررات
نهاد حسبه در شرع این نکته متصور میشود کیه بایید
قلمرو مداخله دولت را در پاسخ دهی به نقض هنجارها
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معلوم شود و نیز ماهیت این پاسخهای اداری مشخ
گییردد؛ چییون در قلمییرو رفتییاری شییهروندان ،مداخلییه
مستقیم قوای اجرایی را میتیوان نشیانه ضیعف اصیل
قانونی بودن تلقی کرد .بنابراین اگر مداخلههیای اداری
دارای ماهیت غیر کیفری باشیند میی توانید جیایگزین
پاسخ های کیفری شده و برای قضیا زداییی ،ابزارهیای
مناسبی در راستای رعایت هرچه بیشتر حقوق ،کرامیت
و آزادیهای بشری به شمار آیند نمییر خلیلیی:1388 ،
300ر.

حرام دانسته و هیچ مسئولیت کیفری یا حقوقی را در از
بین بردن آن الزم ندانستهاند .عنایت و توجیه بییش از
حد فقه اسالمی به دلیل توجه بهضرورت مبارزه معلول
به موضوع ،پیشگیری از نشر و توزیع آالت مجرمانیه و
از بین بردن زمینه های ارتکاب جیرم ،اسیت .چیون در
جامعهای که ابزار و اسیباب جیرم بیهراحتیی در اختییار
مجرم قرارداده شود ،ارتکیاب جیرم نییز امیری آسیان
خواهد بود و بالعک نبای60 :1393 ،ر.
 5-2-4محافظت ازآماج ها در سیاست جناایی

 3-2-4توجه سیاسات جناایی اساالم باه

اسالم

مكان جرم
مکان جرم در سیاست جنایی اسالم بیهعنیوان یکیی از
عوامل مهم و مؤثر در بزهکاری مورد تأکید قرار گرفته و
از جمله تیدابیری کیه در راسیتای پیشیگیری وضیعی از
بزهکاری پیشبینی شده ،تغییر شرایط و بر حیار داشیتن
افراد در حضور در بعضیی مکیانهیا اسیت .بنیابراین در
محیط بازار که مسائل اقتصادی نقش عمدهی بر عهیده
دارد ،در خطبییه  23نهیی البالغییه حضییرت علییی نعر
مکان های وقت گارانی و گیرد هیم نشیینی در بیازار را
بهعنیوان یکیی از عوامیل ارتکیاب معصییت و انحیرا
شمرده میفرماید :از مکانهای گرد هم نشینی در بیازار
دور باش به راستی که آنها جایگاه ظاهر شدن فتنهها و
حاضییر شییدن شیییطان اسییت نتمیمییی آم یدی:1366 ،
305/2ر .همچنین علت بر حار داشتن از حضور در ایین
محلها به این خاطر است که زمینه ک روی و بزهکاری
و پیدایش جرائم اقتصیادی در بیازار از جهیات مختلیف
فراهمتر و مساعدتر است نمیر خلیلی159 :1388 ،ر.

در سیاست جنایی اسالم نخست ییک انسیان ،موظیف
است که نف و اموال خود را حفظ کیرده ،بیهگونیهای
که اگر در سیاست کیفری ،فرد اموال خیود را در حیرز
مناسب قرار نداده و آن اموال مورد سرقت واقع شود به
علت این کوتاهی حمایت کیفری از او کاهش یافته و با
وجود تمامی شرایط سرقت مسیتوجب حید بیه سیرقت
تعزیری تنزل مییابد .لاا در میورد حفاظیت از امیوال،
قراردادن نگهبان در محل های جرم خیز ،قیراردادن آن
در حرز مناسب ،نصب کردن قفل ییا عالمیت گیااری
اموال از اهمیت ویژهای برخوردار است .بنیابراین بیرای
جلوگیری از جرایمیی ماننید کیالهبیرداری ،خیانیت در
امانت که براساس اعتماد بزه دیده به بزهکیار ارتکیاب
پیدا میکند ،در سیاست جنایی اسالم ،دقیت کیردن در
گزینش فردی که به او اعتماد میشود و عیدم اعتمیاد
بیمورد ،مورد تأکید فراوان قرار گرفته است .مثالهایی
از احکام اسالمی که بیه موضیوع حفاظیت از آمیاجهیا
مربو است درقرآن کریم نیز آمیده اسیت :و ال تؤتیوا
السفهاء أموالکم ،اموال خود را که خداوند آن را وسییله
قوام زندگی شما قرارداده به سفیهان مدهید .نمائده4 /ر
در بیان راهکار پیشگیری وضعی امام صادق نعر تفسیر
فرموده اند ،زمانی که فرزند ایشیان ،اسیماعیل تصیمیم
گرفت اموال خود رتبه جهت تجارت به مردی از قریش
بسپارد ،امام او را منع کردند و فرمودند به علت این که
این شخ شارب خمر است نباید به او اعتماد کرده و

 4-2-4روش از بین باردن اساباب و آالت
جرم
در ارتکاب برخی جرائم به اسباب و ابیزار خاصیی نییاز
است که جرائم اقتصادی نیز از این امر مستثنا نیسیت.
فقهای اسالمی ،ساختن ،داشتن خرید و فروش و یا هر
نوع مشارکت در ساخت یا تهیه آالت برخیی جیرائم را
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اموال خودت را به او بسپاری .ولیی اسیماعیل تیوجهی
نکرده و اموال خود را به آن مرد سپرد .بعید از آن کیه
امییوال وی را آن شییخ از بییین بییرد امییام فرمودنیید:
فرزندم به شراب خوار اعتماد نکن ،زیرا خداوند در قرآن
میفرماید اموال خود را به سفیهان و بیخیردان ندهیید
ناشاره به آیه شریفهر و سپ امام صادق نعر سخنی را
از پیامبر اکرم نظر نقل کردند که فرمودند :کسی کیه
به شراب خوار اعتماد کند در حالی که به این امر واقف
است نپ از تلف شدن مالشر هیچ ضمانت اجرا واجر
و پشییتوانهای از طییر خداونیید بییرای او وجییود نییدارد
نکلینی300 :1367 ،ر .بنابراین این مسئله اهمیت حفظ
اموال و اعتماد به فرد معامله کننده را در جهت کاهش
جرائم اقتصادی و مالی نشان میدهد.
 -5سیاست جنایی واکنشی قضایی و اجرایی
اسالم در قبال جرائم اقتصادي
مطالعه منابع اسالمی نشان میدهید کیه ییک رشیته
قواعد حقوقی ناظر بر عملیات مجریان و سازمانهیا در
جرایم اقتصادی وجود داشته و با عنوان والیت بر امیور
مسلمین ،مطرح بوده که با قابلیت انطباق بیا اوضیاع و
احوال گوناگون و نیز متضمن رعایت مصیالح عمیومی
امت اسالمی و با عنوان والیت بر امور مسلمین مطرح
بوده است .دلیلی روشنتر از وجود سیازمان اجراییی در
اسالم این است که بخیش بزرگیی از امیور اجراییی و
مسائل اجتماعی به حاکم اسالمی در آن واگیاار شیده
است .در زمینه جرائم اقتصادی ،سوال اساسی این است
که در موارد زیاد ،به علت برخورداری از امتیازات میالی
عمومی یا دولتی ،شرایطی تعیین میشود که در تعییین
آن فقیه جامع الشرایط دخالتی نیدارد .بنیابراین آییا در
صورت تخطی ازآن شرایط نیز عایدات میالی مشیمول
أکل مال به باطل است؟ یا به عبارت دیگیر مییتیوان
گفت که آیا مصادیق أکل میال بیه باطیل کیه توسیط
مأذون از طر او تعیین شده ییا فقییه ،دارای حرمیت
میباشد؟ سوال مهمتر این است که آیا به دست آوردن
هرگونه مالی نیاز به مجوز شرعی داشته یا اخا هرگونه
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درآمد بیدون مجیوز شیرعی ،قابیل تعزییر مییباشید؟
همچنین آیا مجوز حکومتی نیز میتوانید دارای آثیاری
مانند مجوز شرعی باشد؟ در پاسیخ بیه بعضیی از ایین
سواالت اساسی ،باید بگوییم که دو نوع باطل در کالم
فقها وجود دارد:
1ر باطل شرعی یا واقعی :همه چیزهایی کیه نامشیروع،
حرام و یا در شرع مقدس اسالم به بطالن آنها تصریح
شده است ،مانند سرقت ،رشوه ،غصب ،قمار و غیره.
2ر باطل عقلی یا عرفی :همه چیزهیایی کیه براسیاس
درک و فهم عر باطل باشد ،باطل عرفی نامیده شده
است .بنابراین با توجه به دو نوع باطل ،باید دید منظور
از باطل درآیات أکل مال به باطل کدام است؟ در ایین
مییورد بییین فقهییا اخییتال نظییر اسییت نمهییدوی،
دیگران117:1396،ر .لیکن مشخ شیدن باطیل بیه
عر زمانی واگاار میشود کیه درمیورد عیدم بطیالن
یابطالن امری ،ازطر شیارع مقیدس نصیی دردسیت
نداشته و یامصادیقی از آن بیان نشده باشند؛ به عبارت
دیگر در صورتی فهم عر  ،کارساز است که نسبت بیه
آن شییرع ،سییاکت باشیید .بییر اییین اسییاس ،تبییانی در
معامالت ،جرائم مالیاتی ،قاچاق کاال و ارز ،اعمال نفوذ
برخال حق در صیورت اخیا میال توسیط مجیرم ییا
دیگری وپولشویی دارای بطالن عرفی است ومشیمول
حرمت ذکر شده درآیه مییشیود نمهیدوی ،سیاداتی و
حسینی118 :1396 ،ر .در حکومت اسالمی و در زمیان
غیبت به نیابت از امام زمان نع ر ولی فقییه عهیده دار
امور جامعه و مرجع تشخی بطالن عرفی ،مییباشید.
لاا مجل شورای اسالمی مرجع تشخی این بطالن
عر براساس قانون جمهوری اسالمی ایران بوده کیه
در صورت عدم مغایرت باشرع مقدس و تاییید شیورای
نگهبان شکل قانونی پیدا میکند .ولیی فقییه ،در ایین
ساختار از طریق فقهای شورای نگهبان فقط در صورت
مغایرت یا عدم مغایرت تشخی نمایندگان مجل بیا
شرع ورود پیدا میکند نهمانر.
درکتب فقهی اموری مانند تأدیب ،تعزیر ،عفو و تبعید از
اختیارات حاکم در کتب فقهی محسوب مییشیود کیه
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می توان گفت ،سیاسیت جنیایی اجراییی در اسیالم در
مبارزه با افعال ناپسند و حفظ امنیت و نظم عمیومی در
جامعه بر خیرخواهی و عدالت پایهگااری شده و شیامل
دو امر اسیت .نخسیت :پیشیگیری از ارتکیاب گنیاه از
طریق هدایت مردم بهسوی خداوند ،نف و جلب خیر،
تهایب و تزکیه همچنین توصیه به اجتناب از تعیدی و
تجاوز افراد به حقوق یکدیگر و نیز امیر بیه معیرو و
نهی از منکر میباشد .دوم :اصالح و تأدییب و ارعیاب
بزهکاران و دیگران و نیز اعمیال کیفیر جهیت اجیرای
عدالت
 1-5دیدگاه قرآن در هدف از اعمال مجازات
میتوان از بررسی در بعضیی از آییات قیرآن کیریم بیه
درستی دریافیت کیه در تشیریع کلییه احکیام و قیوانین
اسالمی هد اساسی این گونه بیان شیده کیه میردم از
تجاوز وتعدی به حیثیت ،جیان ،میال ،نیاموس و حقیوق
دیگران پرهیز کرده و به آیین عدل و داد بگروند نعظیم
زاده ،اردبیلییی و ملییک زاده120 :1393 ،ر .بنییابراین از
تدوین قوانین کیفری میتوان گفت کیه هید اسیالم،
پیشییگیری از وقییوع جییرم و اصییالح کییردن بزهکییاران
بهوسیله امر به معرو و نهی از منکیر و اجیرای اصیول
دینی و سایر دستورات اخالق ماهبی اسیت و هید از
کیفرهای اسالمی را میتوان جلیوگیری از وقیوع جیرم،
حفییظ و حراسییت جامعییه از مفاسیید اجتمییاعی و اجییرای
عدالت کیفری و اصالح اخالقی مجرمین به شیمار آورد
نعظیم زاده اردبیلی و ملک زاده121 :1393 ،ر.
 2-5اصل تناسب جرم و مجازات دراسالم
براساس حکم عقیل و شیرع ،مجیازات بایید متناسیب
بامیزان جرم ارتکیابی باشید کیه مفهیوم تناسیب بیین
آیینها ،اقوام و ملتهای مختلف اصوال یکسان نبیوده
وهرکدام بنا بر ارزش های جامعیه خیود بیرای تناسیب
کیفر ،توجیهی شرعی وعقالنیی مییآورنید .در جامعیه
اسالمی نیزکه قانون اسالم را الگیو و سرمشیق قیانون
موضوعه خود قرارداده است ،اصل تناسب و اعمیال آن

را با استناد به قرآن و کالم اهل بییت علییهم السیالم،
الزم و ضروری می داند؛ خداوند در آییات قیرآن بییان
کرده کیفری که اعمال می کند ،همواره براساس عدل،
میباشد .درآیه  26سوره نبأ خداوند از «جزاء وفاقا» که
به معنای کیفر متناسب با جرم است ،سخن میگوید؛ و
با تدبر درآیات دیگر همین سوره روشن مییشیود کیه
مجازات افراد همیان تجسیم اعمیال آنیان میی باشید.
بنابراین خداوند به مردمان اجرای عدالت را آموخته وهر
گونه افرا و تفریط رتبه معنای بی عیدالتی محسیوب
میکند .بنابراین در حقوق جزای اسیالم تناسیب مییان
جرم و مجازات از قواعدی است که از دیر باز بوده و در
مکاتب کیفری سدههای اخییر نییز بیهعنیوان یکیی از
شاخصه های عدالت کیفری ازآن یادشده و مورد توجیه
قرار گرفته است نجوانبخت و محمدی156 :1395 ،ر.
 3-5اختیار قاضی در صدور حكم
بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ،اختیار
قاضی محدود به تعیین مجازات؛ حداقل و حید اکثیری
بوده که در قانون معین شده است ،لاا قاضی با در نظر
گرفتن شرایطی میتوانید مجیازات را تخفییف داده ییا
تشدید کند هم چنین وظیفه بررسیی اوضیاع و احیوال
جرائم و مسائل اجتماعی و روانی مرتکب آن جیرم بیه
قاضی واگاار شده است نصانعی45 :1374 ،ر .البته این
امر در سیستم حقوقی حاکی از اعمال سیاسیت جنیایی
قضایی ویژهای است .البته عیدالت کیفیری ،در اسیالم
به عنوان یک اصل مؤثر و کارساز در پیشگیری از جرم
و جنایت و همچنین برخورد با مجرمیان و جنایتکیاران
همواره مدنظر بوده است و بر ایین اسیاس همیه افیراد
قانون برابر بیوده و قاضیی موظیف بیه اجیرای حیق و
عدالت و احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد در اشکال
مختلف آن شده که همه این امور را میتوان حیاکی از
وجود سیاست جنایی قضایی حقوقی در اسالم دانسیت
نحسییینی و فردوسیییه96 :1393 ،ر .در مییورد تعزیییرات
اسالمی در سیاست جنایی قضایی اسالم کیه در واقیع
نوعی نظام مجازات های نامعین میباشد و میتوان آن
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را ناظر به کیفرهایی دانست که چگونگی آن با توجه به
شرایط مکان و زمان و خصوصیات شخ مجیرم ،بیه
قاضی کیفری واگاار شده است و در این قبیل کیفرها،
هیید اسییالم ،تهییایب و اصییالح اخالقییی مجییرمین
میباشد نعظیم زاده اردبیلی و ملک زاده121 :1393 ،ر.
 -6سیاست جنایی حمایتی اسالم
برای رسیدن به اهدا پیشگیری وضعی که جلوگیری
از بزه دیدگی و تکرار آن است ،حمایت سازمان یافته و
منسجمی از بزه دیدگان ضروری میباشید .حماییت از
بزه دیدگان در مرحله قبیل و بعید از جیرم بیهصیورت
خالصه بررسی میشود.
 1-6حمایتهاي قبل از وقوع جرم
پ از وقوع جرم عالوه بر حماییتهیای قضیایی کیه
الزم است از بزه دیدگان انجام شود که باعیث سیرعت
بخشییدن در تعقیییب مجرمیان و کییاهش آثیار زیانبییار
بزهکاری است ،قبل از وقوع جرم نییز حماییت از بیزه
دیدگان بالقوه و جلیوگیری از تحقیق عمیل مجرمانیه
اهمیت بیشتری دارد که میتوان به مواردی اشاره کرد:
 1-1-6حمایت از افراد ضعیف
چون غالباً بزهکاران به دنبال آماج های ضیعیف بیرای
ارتکاب جرم میباشند ،لاا اثیر قابیل تیوجهی ،حماییت
ازاین گونه آماج ها در کاهش جرائم علیه آنان میتوانید
داشته باشد .بهطور نمونه ،با از دست دادن ولیی امیوال
صغیر در معرض خطیر قیرار مییگییرد کیه بیهمنظیور
جلوگیری از سوءاسیتفاده مجرمیان و هرگونیه حییف و
میل از این اموال این دسته از افراد خداوند در آییه 60
سوره نساء می فرمایید :وابتلیوا الیتیامی حتیی اذا بلغیوا
النکاح فان انستم منهم رشداً فادفعوا الییهم امیوالهم ...
یتیمان را بیرای گیرفتن امیوال خیود میورد امتحیان و
آزمایش قرار دهید تا به سن بلیو برسیند .اگیر در آن
سن رشد آنان را احراز کردیید اموالشیان را بیه ایشیان
بدهید نقرآن60 :5 ،ر بنیابراین هرگونیه سوءاسیتفاده از
افراد غییر رشیید اعیم از مجنیون ،صیغیر ییا سیفیه را
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قانونگاار اسالمی در ماده  596ق.م.ا ممنوع میداند و
همچنییین در صییورت وجییود سییوءنیت نیییز ،بییرای آن
مجازات در نظر گرفته شده است.
 2-1-6مجوز دفاع به بزهدیده
در سیاست جنایی اسالم دفاع مشروع بیه عنیوان حیق
مسلم فرد مورد تجاوز شناخته و مورد تقنین واقع شیده
است همچنین عالوه بر آن سایر افراد نییز حیق دفیاع
مشروع از بزه دیده رادارند که در بعضی از منابع فقهیی
و روایی نیز ،به موضوع دفاع از جیان ،میال و نیاموس
خود و دیگران اشاره شده است .بهطیور مثیال محقیق
حلی میگوید« :هیچ خال و اشکالی نیست در اینکیه
انسان میتواند محارب یا دزد یا غییر آنهیا را از جیان
خود و ناموس خود و مال خود تا آنجا کیه قیدرت دارد
دفع کند .اجماع کافه علما و خصوظ رواییات بیر ایین
دفاع داللت دارد» نمحقق حلی5 :1403 ،ر.
 2-6حمایت از بزهدیدگان در مرحله دادرسی
و دستگاه عدالت کیفري
در سیاست جنایی اسالم بیه میواردی ماننید چگیونگی
بازجوییهای امام علی نعر در دعاوی مختلف بهروشنی
بر مشروعیت تفح الزم بیرای کشیف جیرائم علییه
حقوق الناس داللت کافی دارد .میتیوان در بعضیی از
صحنه های باز پرسی با استفاده از تدابیری مانند تفریق
شهود و همچنین ایجاد فضایی که متهم را در اظهارات
نادرست مردد میکنید درصیدد کشیف جیرم و تیأمین
حقوق بزهدیدگان عمل کرد که در مواردی که امکیان
اجرای بزه پوشی با حفیظ حقیوق بزهدییدگان فیراهم
است؛ بدون آن که تزاحمی بیه وجیود آیید ،مییتیوان
نسبت به هر دو مطلیوب اقیدام شیود ننجفیی:1362 ،
306/41ر .بنابراین در نظام حقوقی اسالم عنایت زیادی
به جبران خسارت زیان دیده شیده و بیا قواعید فقهیی
«الضییرر» و «تسییبیب» جبییران هرگونییه خسییارتی را
امکان پایر ساخته است نمیر خلیلی425 :1388 ،ر.
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نتیجهگیري
چنانچه گاشت پیشگیری از جرائم اقتصادی امروزه بیه
یکی از ضروریات زنیدگی اجتمیاعی در اسیالم تبیدیل
شده است .این ضرورت ازآنجا ناشی میی شیود کیه در
کشور اسالمی ایران ،اقتصیاد دولتیی و رقیابتی نبیودن
بازار ،تورم بیش از حد قوانین و مقررات دست و پیاگیر
اداری ،به همراه ابهام و ناق بیودن آنهیا ،کمرنیگ
بودن نقش مطبوعات و رسانه ها در امر اطالع رسانی و
افشاگری ،وجود ریشه های فرهنگی و غفلت و رعاییت
نکردن دستورات اسالمی از مهمترین دالیل رشد فساد
مالی اسیت .لیاا از مفسیده هیای کوچیک ،مثیل دادن
بهاصطالح شیرینی و یا رشوههای خرد ،دوست گراییی
و آنچه به نام پارتی بازی شهرت دارد ،میتوان مبیارزه
با مفاسد اقتصادی را آغاز کرد .چنانچه در اسالم اشاره
شده که گناه را هر قدر کوچک باشد ،حقیر نشمارید.
حوزه اسالم از مهم ترین حوزههای فرهنگی در جامعیه
ایرانی است که تقویت بنیانها و تروی و اشاعه معار
این حوزه در پیشگیری از جرائم اقتصادی میتوانید تیا
حد بسیاری فعالیتهای اقتصادی افراد را تحتالشیعاع
خود قرار دهد و با هدفمند سازی فعالییتهیای افیراد،
راهکارهای اجراییی بیرای برنامیه رییزی اقتصیادی و
پیشگیری از آسیب های جرائم اقتصادی را ارائیه کنید.
بنابراین استفاده از روش های رشد میدار ییا اجتمیاعی،
پیشگیری مهم تلقی میشیود .در ایین رهیافیت نقیش
والدین در پیشگیری از جرائم و نیز تروی آمیوزههیای
اخالقی و دینیی و درواقیع هرگونیه آمیوزش از طیر
خانواده و مدرسه اقیدامی پیشیگیرانه از نیوع اجتمیاعی
است .همچنین هد از پیشگیری وضیعی در سیاسیت
جنایی اسالم مانند نظارت مردمی در امر به معیرو و
نهی از منکر و نیز توجه به نهاد حسبه در تاریخ اسیالم
محافظت از آماج ها و از بین بردن زمینیههیای جیرائم
اقتصادی و ایجاد موقعیتی است که بهرغم تصیمیم بیه
ارتکیاب عمیل مجرمانییه اقتصیادی ،مجیرم از محقییق
نمودن قصد خود ناتوان گیردد .همچنیین در سیاسیت
جنایی واکنشی اسالم ،دیدگاه قرآن بیانگر این مطلیب

است که انسان ها به آیین عدل وداد بگروند و از تعدی
و تجاوز به جان ،مال ،حیثیت ،حقوق و ناموس دیگران
بپرهیزند و با توجه به اصل تناسب جرم و مجیازات در
اسالم ،و اختیارات قاضی در صدور حکم به حفظ نظیم
عمومی و امنییت اجتمیاعی و اقتصیادی دسیت یابنید.
همچنین سیاست جنیایی حمیایتی اسیالم بیرای نائیل
شدن به اهدا پیشگیری که همان جلیوگیری از بیزه
دیدگی است ،تدابیر ویژهای اتخاذ کرده است .بنیابراین
با در نظر گرفتن نظرات فقهی دانشمندان و مراجعه بیه
آیات و روایات در متون معتبر اسالمی بیه ایین نتیجیه
میرسیم که سیاست جنیایی اسیالم بهتیرین عناییت و
بیشترین تأکید را به پیشگیری از جرم داشته که حتیی
هد و غایت رسالت انبیاء را دور نمیودن انسیانهیا از
جرم ،تباهی و رذالیت و سیوق دادن آنهیا بیه سیمت
مکارم و ارزشهای اخالقی تعیین کرده است .بنیابراین
با توجه به این پژوهش پیشنهاد میگردد.
-1آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی از طریق صدا
و سیما نسبت به جرائم اقتصادی و پیش بینیی کیردن
آموزش های درسیی الزم در ایین میوارد در دورههیای
تحصیلی دبیرستان و دانشگاه.
-2شفا سازی فعالیتهای مالی از طریق گزارشدهی
دستگاههای مرتبط
-3پیش بینی مشوق های مناسب جهت افزایش مشارکت
اشخاظ و نهادهای مدنی در زمینیه شناسیایی و معرفیی
افراد مختلف و نیز برطر کیردن معضیالت اقتصیادی و
بیکاری و پیدا کردن راه حل مناسب برای آنها
-4با عنایت به این که امر بیه معیرو و نهیی از منکیر
بهعنوان یکی از آمیوزههیای سیاسیت جنیایی اسیالم و
بیانگر نقش و جایگاه اجتماعی در کنترل و پیشیگیری از
جرم است؛ پیشنهاد میشود در این زمینه از منظری نو و
جامع پژوهشی عمیق انجام پایرد کیه نتیجیه آن تهییه
راهنما و دستورالعمل برای عملیاتی شدن این آموزه باشد
-5با توجه به این که تدوین یک سیاست جنایی کارآمد
بدون توجه به بزه دیده ممکن نیسیت و ایین مهیم در

پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسالم

سیاست جنایی اسالم موردعنایت ویژه است میتوان از
دستورات اسالم در این زمینه بهره برد.
-6پرورش صحیح ماهبی منطبق بیا میوازین عقلیی و
استداللی و بر مبنای علمیی و ایمیان و عقییده کامیل
داشییتن بییر رعایییت دسییتورات مییاهبی میییتوانیید از
عمده ترین عوامیل بازدارنیده جنیایی محسیوب شیود.
بنابراین شناخت صحیح مبانی دینی ،ایمیان راسیخ بیه
خالق هستی و تعالیم الهی و پیرورش کامیل میاهبی،
انسان را از کردار نکوهیده باز میدارد و در پیشگیری از
جرم مؤثر است.
-7پیروی از دستورات دینی که غالباً بر مبنای رعایت و
توجه به حقوق فطری تشریع شده است در پیشیگیری
از جرم مؤثر است.
مالحظات اخالقی
مالحظات اخالقی در خصوظ نگارش مقالیه و امانیت
داری در ارجاعات رعایت گردید.
تقدیر و تشكر
از همه عزیزانی که در به سامان رسیدن این تحقیق ما
را یاری رساندند تشکر میکنیم.
سهم نویسندگان
نگیارش و تیألیف ایین مقالیه مشیترکأ توسیط تمیامی
نویسندگان صورت گرفته است.
تضاد منافع
در این تحقیق تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Crimes with economic and financial nature are
among the major challenges in today's world. In the criminal policy of
Islam, dealing with such crimes is very significant and in the penal
system of Islam, the acquisition of such income is illegal and forbidden,
so prevention is a basic tool in any country.
Materials and Methods: This research is of theoretical type and the
research method is descriptive-analytical and the method of data
collection is library and has been done by referring to documents, books
and articles.
Ethical Considerations: In order to organize this research, while
observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been
observed.
Findings: Factors leading to the spread of economic crimes come in
various forms. There are examples of prevention strategies in Islamic
sources and texts. The importance of this issue is that besides
understanding the Islamic view on economic crimes, the initiatives in
those sources should also be used to develop practical methods for
effective and workable solutions in Islamic society.
Conclusion: it seems that the criminal policy of Islam offers the best
and simplest methods for crime prevention.
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